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Oznaczenie sprawy GP.271.1.2023 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie  

                podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa i przebudowa  

                oczyszczalni ścieków” 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje 

poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:  

Pytanie 1 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyłączy z eksploatacji i opróżni poletko 

osadowe, staw napowietrzany oraz staw doczyszczający. Umożliwi to uformowanie 

ziemnych skarp dla projektowanych terenów zielonych oraz montaż ogrodzenia. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że będzie cyklicznie opróżniał poletka osadowe w porozumieniu z 

Wykonawcą. Wyłączenie poletek osadowych oraz stawu napowietrzanego i stawu 

doczyszczającego z ciągu technologicznego podczas pracy oczyszczalni jest niemożliwe z 

przyczyn technicznych. 
 

Pytanie 2 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, czy w ramach przedmiotu zamówienia należy uruchomić 1 czy 2 

reaktory biologiczne. Zgodnie z Dokumentacją Projektową:  

 



Odpowiedź: 

 

W ramach zadania rozruchowi należy poddać wszystkie obiekty wchodzące w zakres realizacji 

zamówienia. 

 

Pytanie 3 

 

3. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada w ramach obecnego obiektu, dmuchawy, 

które mogłyby zostać użyte do tymczasowego napowietrzania ścieków zgodnie z etapem II. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie posiada dmuchaw. Tymczasową stację dmuchaw należy oprzeć 

o dmuchawy wchodzące w zakres dostaw. 

Pytanie 4 

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że nasadzenia i tereny zielone należy wykonać zgodnie z 

rysunkiem PZT branży drogowej. Teren wokół istniejących stawów pozostaje bez zmian 

jako  „zieleń istniejąca”. 

 

Odpowiedź: 

Tereny zielone należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. 

 



Pytanie 5 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, czy obiekt będący w kolizji z reaktorem biologicznym nr 6II/B 

jest czynnym obiektem. Jeśli tak to prosimy o informację jakie roboty należy przewidzieć 

w ramach przedmiotu zamówienia. Wstępnie ustalono, że jest to pompownia pośrednia, 

która tłoczy ścieki z osadników Imhoffa na złoża biologiczne zraszane.  

 

 

Odpowiedź: 

 

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej Wykonawca uwzględni wykonanie wszystkich 

prac związanych z utrzymaniem obiektu w ruchu. 
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